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Aos vinte (21) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e vinte minutos 1 
(14h20min), na Sala de Reuniões (sala 104) do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação da 2 
UFG/Regional Catalão, reuniram-se os membros da Câmara Regional de Pesquisa e Pós-graduação da 3 
UFG/Regional Catalão, em caráter ordinário, sob a presidência do Coordenador de Pesquisa e Pós-4 
graduação da Regional Catalão, Prof. Dr. José Júlio de Cerqueira Pituba. Na oportunidade, 5 
compareceram os seguintes Conselheiros: Petrus Henrique Ribeiro dos Anjos, coordenador do PPG - 6 
Ciências Exatas e Tecnológicas; Celso Vieira Abud, coordenador do PPG – Mestrado em Modelagem e 7 
Otimização; Paulo Eduardo Gonçalves de Assis, coordenador de pesquisa da UAE de Física; Wolney 8 
Honório Filho, coordenador do PPG - Mestrado em Educação; Paulo César Inácio, coordenador do 9 
PPG - Mestrado em História, Stella Jacyszyn Bachega, Vice - coordenadora do PPG - Mestrado em 10 
Engenharia de Produção, Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida - Coordenadora do PPG - 11 
Mestrado em Estudos da Linguagem; Maria Helena de Paula, Vice - coordenadora de Pesquisa da 12 
UAE de Letras e Línguistica; André Vasconcelos Silva, coordenador de Pesquisa da UAE de Gestão e 13 
Negócios; Estevane de Paula Pontes Mendes - Coordenadora do PPG - Mestrado em Geografia; 14 
Vagner Rosalem - Coordenador do PPG - Mestrado em Gestão Organizacional; Mauro Antônio 15 
Andreata - Vice- coordenador do PPG - Mestrado em Física; Tânia Maria Nunes Gonçalves - 16 
Coordenadora do PPG - Mestrado em Matemática; Fernanda Barros - Coordenadora de Pesquisa da 17 
UAE de Educação; Anderson Luiz Ferreira - Coordenador de Pesquisa da UAE de Biotecnologia; 18 
Richele Priscila Severino - Coordenadora de Pesquisa da UAE de Química e Luzia Márcia Resende 19 
Silva - Coordenadora da UAE de História e Ciências Sociais. O conselheiro José Waldo Martínez 20 
Espinosa justificou sua ausência. Havendo quórum, o presidente iniciou a reunião cumprimentando, 21 
agradecendo o plenário e dá boas vindas a Profª Estevane de Paula Pontes Mendes e o Prof. Paulo 22 
Henrique Kigman Orlando, respectivamente, Coordenadora e Subcoordenador do Programa de Pós-23 
graduação Stricto Sensu - Mestrado em Geografia da Regional Catalão/UFG e também a Profª Maria 24 
Helena de Paula, Subcoordenadora de Pesquisa da UAELL/RC/UFG. O Prof. José Julio informou que 25 
o Conselheiro Pedro Augusto Amorin Franco solicitou a retirada do quinto ponto da pauta "Discussão 26 
sobre o uso compartilhado graduação/pós-graduação do laboratório de informática na biblioteca", o 27 
presidente consulta os conselheiros se estão todos de acordo com a retirada do ponto. Os conselheiros 28 
presentes concordaram com a retirada do ponto. O presidente informa ainda que sobre os pontos da 29 
pauta, dois conselheiros solicitaram inclusão, Prof. Wolney Honório Filho e Prof. André Vasconcelos 30 
da Silva. Os conselheiros concordaram com inclusão dos pontos na pauta: Política de cotas UFG/RC - 31 
UFCat, tendo como parâmetro a resolução Consuni 07/2015 e  Política de viabilização financeira dos 32 
Programas stricto sensu, independente da natureza se acadêmico ou profissional. Após as discussões 33 
acerca dos pontos da pauta o presidente inicia o primeiro ponto, informes: A professora Dra Rita de 34 
Cássia Barradas Barata não poderá participar do VI SPPGI, o CNPq irá enviar outro representante. Os 35 
convidados da HPE (Mitsubishi Motors) e CMOC International Brasil confirmaram a presença; será 36 
enviado e publicado a segunda circular do VI SPPGI com o prazo de submissão de trabalhos e 37 
template, o resultado da Chamada 02/2018 - Seleção Pública de Propostas para apoio à realização de 38 
eventos científicos, tecnológicos e de inovação, de abrangência nacional ou internacional, no Estado de 39 
Goiás foi publicado e o valor recomendado ao VI SPPGI foi R$ 12.000,00; em relação as propostas 40 
para apoio financeiro do CNPq e CAPES estamos aguardando. O presidente reitera a importância da 41 
Chamada Pública 09/2018 que regula a concessão de bolsa PQ as inscrições estão abertas até 31 de 42 
julho de 2018; Chamada Pública nº 08/2018 – Bolsas de Pós-doutorado DOCFIX acordo 43 
CAPES/FAPEG; Chamada Pública nº 06/2018 – Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu – 44 
Acordo CAPES/FAPEG e Chamada Pública nº 05/2018 – Bolsas de Formação Mestrado e Doutorado 45 
Ações Afirmativas. A Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação encaminhou por email um 46 
memorando circular solicitando informações sobre projetos de pesquisa em execução nas respectivas 47 
Unidades Acadêmicas Especiais da Regional Catalão financiados por agência de fomento; órgãos 48 
públicos e/ou empresas e também um memorando solicitando indicação de nomes de professores/as e 49 
TAEs para desempenharem a função de parecerista ad hoc nos trabalhos da Mostra Científica do 4º 50 
Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão/UFG. Passa-se então ao 51 
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segundo ponto da pauta, que se refere a aprovação da ata do dia 24 de maio de 2018. Ata aprovada por 52 
unanimidade. Passou-se ao item III da pauta processo de oferta de nova turma lato sensu. O presidente 53 
solicitou ao conselheiro André Vasconcelos da Silva para ler o parecer referente a solicitação de oferta 54 
de Nova Turma do Curso de Especialização em Tratamento de Minérios, curso de Engenharia de 55 
Minas, da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia da Regional Catalão/UFG. O conselheiro, 56 
então, leu o parecer que ao final foi favorável à solicitação. O presidente da reunião colocou em 57 
votação o parecer do relator que foi aprovado por unanimidade. Passou-se então para o próximo ponto 58 
da pauta. O presidente solicitou ao conselheiro José Waldo Martinez Espinosa para ler o parecer acerca 59 
da solicitação de afastamento da docente Luciana Borges, para cursar Pós-Doutorado em Literatura, no 60 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal de São Carlos - 61 
PPGLit/UFSC e no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (Portugal), no período 62 
de 01/08/2018  a 31/07/2019, conforme processo 23070.006938/2018-42. O conselheiro, então, leu o 63 
parecer que ao final foi favorável à solicitação. O presidente da reunião colocou em votação o parecer 64 
do relator que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a conselheira, Fernanda Barros lê o 65 
respectivo parecer acerca da solicitação de afastamento da docente Terezinha de Assis Oliveira, para 66 
cursar Doutorado em Estudos Linguísticos, no período de 01/08/2018 a 31/07/2021, na Universidade 67 
Federal de Uberlândia - UFU, na cidade de Uberlândia-MG, conforme processo 23070.008845/2018-68 
52. O parecer da conselheira foi favorável à solicitação. O presidente da reunião colocou em votação o 69 
parecer da relatora que foi aprovado por unanimidade. Passa-se então para o ponto da discussão da 70 
data da próxima reunião da CRPPG. Após discussões os conselheiros presentes aprovaram por 71 
unanimidade o dia 12 de julho de 2018 para a próxima reunião. Em discussão o ponto sobre Política de 72 
cotas UFG/RC - UFCat, tendo como parâmetro a resolução Consuni 07/2015. O conselheiro Prof. 73 
Wolney Honório Filho relata sobre a inscrição e aprovação de uma estudante no Processo Seletivo do 74 
Programa de Pós-graduação em Educação - Mestrado na Regional Catalão/UFG e as implicações da 75 
Resolução - CONSUNI nº 07/2015 que dispõe sobre a política de ações afirmativas para pretos, pardos 76 
e indígenas na Pós-Graduação stricto sensu na UFG e o item 3.1 da Chamada Pública 05/2018 Bolsas 77 
de Formação Mestrado e Doutorado Ações Afirmativas da FAPEG que consta o candidato à bolsa deve 78 
atender a todos os requisitos dentre eles ser discente regularmente matriculado em PPGSS 79 
recomendado/reconhecido pela CAPES, de Instituição de Ensino Superior – IES ou de Instituição de 80 
Ciência, Tecnologia e Inovação – ICTI de natureza pública ou privada sem fins lucrativos, ou 81 
comunitárias, com sede e CNPJ em Goiás e ter ingressado na Pós-graduação stricto sensu por meio de 82 
programas de ações afirmativas. No Art. 4º da resolução Consuni 07/2015 consta o número de vagas 83 
oferecidas em cada processo seletivo será fixado no edital, observando-se, em qualquer caso, que pelo 84 
menos vinte por cento (20%) das vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas e os incisos 85 
constam § 1º Os candidatos pretos, pardos e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas 86 
reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo 87 
seletivo; § 2º Os candidatos pretos, pardos ou indígenas classificados dentro do número de vagas 88 
oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas 89 
reservadas. § 3º Em caso de desistência de candidato preto, pardo ou indígena aprovado em vaga 90 
reservada, a vaga será preenchida pelo candidato preto, pardo ou indígena posteriormente classificado. 91 
§ 4º Na hipótese de não haver candidatos pretos, pardos ou indígenas aprovados em número suficiente 92 
para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência, 93 
sendo preenchidas pelos demais candidatos aprovados observada a ordem de classificação. A estudante 94 
fez sua inscrição para as vagas reservadas para o Sistema de Cotas, conforme previsto no § 4º do Art. 95 
4º da Resolução CONSUNI 07/2015 e foi aprovada dentro das vagas destinadas à ampla concorrência. 96 
A estudante pretende se candidatar à bolsa da Chamada Pública 05/2018 FAPEG. O presidente Prof. 97 
José Júlio de Cerqueira Pituba abre a discussão sobre a situação, a política de ações afirmativas, 98 
resolução e editais. Após as discussões do conselheiros da CRPPG os professores Maria Helena de 99 
Paula e André Vasconcelos da Silva chamaram a atenção dos presentes para o item 3.1 da Chamada 100 
Pública 05/2018 no ponto sobre "ter ingressado na Pós-graduação stricto sensu por meio de programas 101 
de ações afirmativas" assim a estudante atende o requisito e poderá ser proponente da respectiva 102 
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Chamada Pública. Após discussões e entendimento dos conselheiros acerca da pauta o Presidente da 103 
CRPPG consultou o conselheiro Wolney Honório Filho e o mesmo irá repassar ao PPGEDUC as 104 
discussões e o entendimento da CRPPG acerca do fato. Passou-se então para a discussão acerca da 105 
Política de viabilização financeira dos Programas stricto sensu, independente da natureza se acadêmico 106 
ou profissional. Os conselheiros André Vasconcelos da Silva e Vagner Rosalem iniciaram a discussão 107 
sobre as questões das taxas de inscrição nos Programas de Pós-graduação stricto sensu. O conselheiro 108 
Vagner Rosalem ressaltou que os Programas de Pós-graduação stricto sensu Profissionais não possuem 109 
PROAP - Programa de Apoio à Pós-Graduação apontou como foi realizado as inscrições anteriormente 110 
e as taxas de inscrições no Programa de Pós-graduação em Gestão Organizacional/RC/UFG. A Profª 111 
Grenissa Bonvino Stafuzza menciona sobre Memorando Nº 0140/2018/GAB/PRPG, que tem como 112 
assunto a cobrança de taxas em Edital de Seleção de Aluno Especial. O Prof Vagner Rosalem relata 113 
aos conselheiros sobre a conversa por telefone que ele teve com o Pró-Reitor de Pós-graduação da 114 
UFG em relação as taxas de inscrição. Após as discussões referentes as taxas de inscrições, os valores 115 
financeiros recolhidos dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da Regional Catalão/UFG, a 116 
leitura da Moção de Repúdio do Colegiado do Programa de Pós-graduação stricto sensu - Mestrado 117 
Profissional em História/RC/UFG realizada pelo Prof. Dr Paulo César Inácio, Coordenador do PPG - 118 
Mestrado em História e propostas apresentadas acerca da retirada de recursos do centro de custos dos 119 
Programa de Pós-graduação stricto sensu da Regional Catalão, os conselheiros decidem por chancelar 120 
a Moção do Colegiado do Programa de Pós-graduação stricto sensu em História - Mestrado 121 
Profissional. O encaminhamento decido pelos conselheiros da CRPPG foi que os documentos certidão 122 
de ata da reunião da CRPPG e a Moção deverão ser entregues na Pró-Reitoria de Pós-graduação da 123 
UFG pelo Presidente da CRPPG, Prof. Dr José Júlio de Cerqueira Pituba e realizada a leitura dos 124 
mesmos por um representante da Regional catalão na reunião da Câmara Superior de Pós-graduação da 125 
UFG - CSPPG. Após as discussões, análises, apreciações, propostas, atribuições consultivas,  e 126 
deliberações o Presidente da CRPPG agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a tratar, a 127 
reunião foi encerrada às dezessete horas (17h00min) e eu, Lilian Rosa Aires Carneiro,  Secretária 128 
Geral da Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, lavrei a presente ata que, depois de lida e 129 
aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros presentes, 130 
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